วันแรก กรุงเทพฯ
– ฮ่ องกง - ดิสนีย์แลนด์
06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5
เคาน์ เตอร์ K สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก
08.25 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เทีย่ วบิน HX768 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่อาณาจักรแห่ง
ความสุ ข ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ ***แจกคูปองอาหารมูลค่ า 110 HKD เพือ่ ให้ ทุกท่ านได้ มีเวลาอย่ างเต็มทีใ่ นการ
เทีย่ ว*** อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่ วน ได้แก่ เมนสตรี ท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ ,
แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริ กาฉบับย่อส่ วน
อย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรี ท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรี ย จากนั้นไป
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สูบฉีดอะดรี นาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรื อท่องป่ าที่เต็มไปด้วยสิ งสาราสัตว์ตลอดเส้นทาง
และโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซ่ ึงคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวง
ดนตรี ประสานเสี ยงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์
ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ดินแดนแห่งอนาคต
และสิ่ งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space
Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรู ปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ ดชื่อก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุ ด ไม่ควร
พลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรื อชมเหล่าบรรดาตุก๊ ตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้
โดยตุก๊ ตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสี ยงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสี ยงเครื่ องดนตรี ที่เป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุก๊ ตาสวมชุดประจําชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่ อง
เล่นในดิสนียแ์ ลนด์ และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พิเศษ...อาหารซีฟู้ดหลีห่ ยุ่นหมุ่น พร้ อมชมบรรยากาศยามคํา่ คืนทีส่ วยงามของ
เกาะฮ่ องกง
พักที่ PENTA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ อง ซิตที้ วั ร์ - Repulse Bay – อ่ าววิคตอเรีย – ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน - เซินเจิน้
เช้ า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความ
สวยงาม อ่าววิคตอเรี ยที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และตึกระฟ้ าที่พงุ่ ทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม
เชิญถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับ
เยีย่ มยอด นําท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์เสี้ ยวแห่ งนี้สวยทีสุดแห่ งหนึ่ง และยังใช้เป็ น
ฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่ องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้ อง
คุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และ
เทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่นาํ ท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ ย่ านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์
เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสิ นค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื อ
งบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่ง
รวมห้องเสื้ อที่จาํ หน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณ
สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่
โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us นําท่าน
ชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็ นสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากแด่คนทางบ้าน สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่เมืองเซินเจิน้ โดยรถไฟฟ้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านชิมชาจีน เช่น
อู่หลง ผูเออ ชารสชาติดีข้ ึนชื่อของจีน ท่านสามารถเลือกซื้อฝากคนทางบ้านได้
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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สมควรแก่เวลานําท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่ งความสุ ขริมทะเล สถานที่ซ่ ึงตั้งอยูใ่ นย่านธุรกิจหลักของเซิน
เจิ้นเบย์ พื้นที่ประมาณ 125 ล้านตารางเมตร เป็ นโครงการที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้านท่องเที่ยว , บันเทิง, ช้อปปิ้ ง,
ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พร้ อมกับชมโชว์ นํา้ พุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสี เสี ยงทีง่ ดงามตระการ
ตา นําท่านเข้าที่พกั
พักที่ SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ าม เซินเจิน้
– ช้ อปปิ้ งหลอหวู่ – พิพธิ ภัณฑ์ เซินเจิน้ - ฮ่ องกง - กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑล
กวางตุง้ มีเนื้อที่ 2 ,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์ และ
สภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จาก ผ้ าไหมจีน ที่มีชื่อเสี ยงโดยเฉพาะผ้าห่ มไหมที่ห่ม
อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
นําท่านเดินทางสู่ ทีช่ ้ อปปิ้ งที่ Lowu สิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู ้จกั ในนามมาบุญครอง
เมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝาก
สําหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมพิพธิ ภัณฑ์ เซินเจิน้ Shenzhen Museum ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง
ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีท้ งั โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 และชมสิ นค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ ”
สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าํ ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถโค้ ช ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางสู่สนามบิน
23.15 น. ออกเดินทางโดย สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ HX773 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
01.10 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ผูใ้ หญ่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

2-4 , 16-18 ต.ค. / 30 ต.ค.-1 พ.ย.

20,999.-

20,499.-

19,999.-

4,000.-

23-25 ต.ค. 58

24,999.-

24,499

23,999.-

5,000.-

พีเรียตเดินทาง

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ –ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ ป (กรณี ที่มีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืน
3

ค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอด
การเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 HKD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 HKD/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 HKD/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่
ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเ่ หลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และ
จองห้ องพัก เพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้ า
***ลูกค้ าท่ านในมีวซี ่ าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต ทางตม. จะถือว่ าท่ านใช้ วซี ่ าในเล่ มผ่ านด่ านในการเข้ าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ ไม่
สามารถยืน่ เป็ นวีซ่ากรุ๊ปให้ ได้ และถ้ าท่ านใดไม่ แจ้ งว่ ามีวซี ่ าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต
กรณีทมี่ ีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน้ ทางลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด***
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุ ดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้นในอนาคต ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ าํ มันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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